
 

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO e LISTAGEM CLASSIFICATÓRIA  
 

PROCESSO SEI nº: 6024.2020/0000552-1 

SAS - Mooca 

EDITAL nº: 078/SMADS/2020 

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SAICA- Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes  

CAPACIDADE: 15 vagas 

 

Foi apresentada a Comissão de Seleção 01 (uma) proposta para o Edital 078/SMADS/2020 pela OSC 

INSTITUTO CAMINHAR. A partir dos parâmetros da legislação vigente indicada por SMADS/PMSP 

(Instrução Normativa SMADS nº 03/2018 e outras). 

Partindo dos parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa SMADS nº 03/2018 segue avaliação 

realizada pela Comissão ao Plano de Trabalho apresentado: 

OSC INSTITUTO CAMINHAR CNPJ: 35.936.193/0001-71– A comissão de seleção procedeu a 

conferência dos documentos apresentados e,  análise técnica do Plano de Trabalho, tendo a manifestar  as 

seguintes considerações: Apresentaram os seguintes documentos na sessão pública: Protocolo 

CMDCA/SP, PRD, Plano de Trabalho, Declarações conforme preconizado no Edital e Plano Político 

Pedagógico. 

Ao analisarmos o Plano de Trabalho não identificamos clareza na Descrição da Realidade do Obejeto. A 

OSC apresenta que estabelecerá parcerias para o desenvolvimento das atividades ofertadas, não 

demonstrando conhecimento da caracterização do Serviço, conforme previsto nas legislações vigentes.  

Quanto ao item 4: Descrição das Metas a Serem Atingidas e Parâmetros Para Aferição de Seu 

Cumprimento, apresentam, novamente, atividades a serem desenvolvidas e; no item 5: Forma de 

Cumprimento das Metas; apresentam ações que não se relacionam às metas apresentadas. Não estando 

nenhum dos itens de acordo com o previsto nas legislações vigentes.  

Conforme previsto no edital,  item 8.5,  não é possível pedir esclarecimentos referente a estes item. Sendo 

assim, atribuímos conforme item 8.6.1 do edital , à  proposta  grau Insatisfatório de adequação . 

Após análise realizada e diante do exposto, esta Comissão de Seleção considera que a OSC Instituto 

Caminhar é INSASTIFATÓRIA à estabelecer Termo de Colaboração com esta Pasta, ficando este edital 

impedido de prosseguimento. 

São Paulo, 01 de abril de 2020. 

Silvia Aparecida Rosa – RF 587.596.0 - Suplente (Presidente) da Comissão de Seleção 

Ana Paula Pimentel Michel – RF 671.503.6 - Titular da Comissão de Seleção 

Priscila Monteiro – RF 787.360.3 - Titular da Comissão de Seleção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


